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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 
ΡΚΖΚΑ  Α : ΝΟΝΙΝΓΗΑ – ΔΟΚΖΛΔΗΑ ΝΟΩΛ  
 
A1: ΓΔΛΗΘΑ 
 
1. Όπνπ ζηα θείκελα γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαθάησ όξσλ, ε έλλνηα απηώλ ζα είλαη ε εμήο: 
 
1.1) «ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ» ή «ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ»: Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο. 

1.2) «ΑΛΑΓΝΣΝΠ»: Ρν λνκηθό ή θπζηθό πξόζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη δηα ηεο  

ζπκβάζεσο ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

1.3) «ΔΟΓΝ»: Ρν ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ γηα ηελ  

ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ απηνύ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 
αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο. 

1.4) «ΔΟΓΑΠΗΑ»: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε  

θαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε ζύκβαζε. 

1.5) «ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ»: Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο. 

1.6) «ΠΛΡΖΟΖΠΖ»: Ρν ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ πνπ  

πεξηιακβάλνληαη παξαθάησ. 

1.7) «Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ»: Ρν ζύλνιν ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ,  

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ είηε εληόο ησλ θηηξίσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ, είηε εθηόο απηώλ, 
πιελ ησλ ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ. Ππλνπηηθά πεξηγξάθεηαη ν ελ ιόγσ εμνπιηζκόο σο αθνινύζσο. 

 

A2: ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
 
2.1  ΓΟΔΠΖ 
2.1.1) Ξηεζηηθό Πύζηεκα 
2.1.2) Γίθηπν ύδξεπζεο (ζσιήλεο, βάλεο, εδαθηθά). 
2.1.3) Γεμακελέο λεξνύ 
2.1.4) Boiler 
2.1.5) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ 
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2.2  ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ 
2.2.1) Αληιίεο ιεκκάησλ, αληιίεο αθαζάξησλ θαη αληιίεο νκβξίσλ 
2.2.2) Γίθηπν απνρέηεπζεο 
2.2.3) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ 
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2.3  ΘΔΟΚΑΛΠΖ 
2.3.1) Ιέβεηεο έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε. 
2.3.2) Γίθηπν ζέξκαλζεο (ζσιήλεο, βάλεο, θίιηξα, εμαεξηζηηθά θ.ι.π.) 
2.3.3) Γεμακελέο λεξνύ 
2.3.4) Boiler 
2.3.5) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ (εθηόο ησλ ιεβήησλ) ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2.4  ΤΜΖ 
2.4.1) Τύθηεο έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
2.4.2) Γίθηπν ςύμεο (ζσιήλεο, βάλεο, θίιηξα, εμαζθαιηζηηθά θ.ι.π.) ζπληήξεζε έιεγρνο θαη 
επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ 
2.4.3) Ξύξγνη ςύμεο έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
2.5  ΘΔΛΡΟΗΘΔΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ – F.C.U. 
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2.5.1) K.K.M., F.C.U. (θαζαξηζκόο, θίιηξα, ιίπαλζε θ.ι.π.) 
2.5.2) Πηόκην αεξηζκνύ 
2.5.3) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ 
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2.6  ΞΟΝΠΒΔΠΖ 
2.6.1) Ξπξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα 
2.6.2) Γίθηπν Ξπξόζβεζεο (ζσιήλεο, βάλεο, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, θξνπλνί θ.ι.π.) 
2.6.3) Φηάιεο θαηάζβεζεο CO2 θαη INERGEN 
2.6.4) Γίθηπν θαηάζβεζεο 
2.6.5) Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
2.7  ΑΡΚΝΠ 
2.7.1) Αηκνγελλήηξηεο 
2.7.2) Γίθηπν αηκνύ (βάλεο, δηαζηνιηθά, θίιηξα αηκνπαγίδεο, κεησηέο, αζθαιηζηηθά θ.ι.π.) 
2.7.3) Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
2.8  ΗΑΡΟΗΘΑ ΑΔΟΗΑ 
2.8.1) Ππκπηεζηέο ηαηξηθνύ αέξα 
2.8.2) Ππκπηεζηέο γεληθνύ αέξα Ιίπαλζε, θίιηξα, ιάδηα, εμαξηήκαηα 
2.8.3) Ππκπηεζηέο θελνύ 
2.8.4) Γίθηπν απηώλ (ζσιήλεο, βάλεο, κεησηέο, θίιηξα, ιήςεηο αεξίσλ θ.ι.π.) 
2.8.5) Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
2.9  ΞΝΠΡΑΘΚΝΠ 
2.9.1) Κεηαζρεκαηηζηέο 
2.9.2) Ξίλαθεο Κ.Ρ. Θαζαξηζκόο, ζύζθημε, αληηθαηάζηαζε 
2.9.3) Ξίλαθαο Σ.Ρ. πιηθνύ, αιιαγή θίιηξσλ, ιαδηώλ θ.ι.π. 
2.9.4) Ζ/Ε 
2.9.5) UPS 
2.9.6) PLC 
2.9.7) Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
2.10  ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 
2.10.1) Θαζαξηζκόο, αληηθαηάζηαζε πιηθνύ, ζύζθημε ζπλδέζεσο θ.ι.π.  
2.10.2) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ 
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2.11  ΓΗΘΡΝ ΗΠΣΟΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ 
2.11.1) Έιεγρνο ζπλέρεηαο, απνθαηάζηαζε θζνξώλ, θαζαξηζκόο θ.ι.π. 
2.11.2) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ 
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2.12  ΓΗΘΡΝ ΑΠΘΔΛΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ 
2.12.1) Έιεγρνο ζπλέρεηαο, απνθαηάζηαζε θζνξώλ, θαζαξηζκόο θ.ι.π.  
2.12.2) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ 
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2.13  ΑΠΘΔΛΖ ΟΔΚΑΡΑ 
2.13.1) Ππλαγεξκόο 
2.13.2) Ονιόγηα 
2.13.3) Θιήζε αδειθήο 
2.13.4) Ξξνηεξαηόηεηα 
2.13.5) Δλδνεπηθνηλσλία 
2.13.6) T.V.- Οαδηόθσλν 
2.13.7) Ρειεθσληθό δίθηπν 
2.13.8) Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
2.13.9) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ 
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2.14  ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ 
2.14.1) Θεληξηθόο πίλαθαο Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε  
2.14.2) Ξπξαληρλεπηέο Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε  
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2.15  ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ  
2.15.1) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε 
ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2.16  ΤΘΡΗΘΝΗ ΘΑΙΑΚΝΗ (ΤΓΔΗΑ)  
2.16.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
2.17  ΓΗΘΡΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ  
2.17.1) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε 
ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2.18  ΑΞΝΠΘΙΖΟΛΠΖ ΓΑΡΝΠ  
2.18.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
2.19  ΦΗΙΡΟΑ ΚΔΘ & ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ 
2.19.1) Έιεγρνο, επίβιεςε θαη ζπληήξεζε από ηνλ αλάδνρν. 
2.20  ΦΗΙΡΟΑΚ.Ρ.Λ.  
2.20.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε. 
2.21  ΑΛΡΙΗΔΠ ΔΜΝΓΔΡΔΟΥΠΖΠ 
2.21.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
2.22 ΚΝΛΑΓΔΠ ΣΖΚΗΘΖΠ ΔΜΝΓΔΡΔΟΥΠΖΠ  
2.22.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
2.23  ΚΝΛΑΓΔΠ ΑΛΡΗΠΡΟΝΦΖΠ ΝΠΚΥΠΖΠ  
2.23.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε από ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε από ηνλ ηδηνθηήηε 
 

A3. ΝΟΗΠΚΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ_ 

 
3.1) Ζ ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή, ζε 24σξε βάζε θαη όιεο ηηο εκέξεο ηεο 
εβδνκάδαο παξαθνινύζεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ 
απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο θαζώο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. Δηδηθόηεξα γηα όηη 
αθνξά ηεο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηόρνο είλαη ε πιήξεο θαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο ηζρύνο, λεξνύ ρξήζεσο θξύνπ θαη δεζηνύ, λεξνύ ζέξκαλζεο, αηκνύ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, 
λεξνύ ππξόζβεζεο, παξνρέηεπζεο ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (εμνπδεηέξσζε –
ρισξίσζε θιπ.).  
3.2) Δπίζεο ε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ ησλ αζζελώλ ξεπκάησλ. Πηνπο 
ππό ιεηηνπξγία ρώξνπο, εμαζθαιίδεηαη πιελ ησλ αλσηέξσ θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, πξηδώλ, πδξαπιηθώλ παξνρώλ θαη απνρεηεύζεσλ, ηνπηθώλ 
ζηνηρείσλ θιηκαηηζκνύ (FAN COILS), ζσκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη γεληθόηεξα θάζε ζηνηρείνπ 
Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρώξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
3.3) Γεληθώο ζηελ επζύλε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή, κεράλεκα 
θιπ. Ρνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ πιελ ησλ ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ. 
3.4) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο ζε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Κ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζε πεξίπησζε βιάβεο. 
 

ΡΚΖΚΑ  Β : ΔΘΛΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΝ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
 
B1:  ΓΔΛΗΘΑ 
 
1.1) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό  
ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη πνπ ζα επηθνπξείηε από ην πξνζσπηθό πνπ ηπρόλ 
αλαζέηεη ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο γηα ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 
επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Διιεληθνύ Θξάηνπο, ηηο δηαηάμεηο ησλ Νξγαληζκώλ Θνηλήο 
Υθέιεηαο, Γ.Δ.Ζ., Ν.Ρ.Δ., Γ.Δ..Α. Αηησιναθαξλαλίαο θ.ιπ. ή ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνύο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξώλ. 
1.2) Πηελ επζύλε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ αλήθεη ε ζπλερήο θαη επί 24ώξνπ βάζεσο θαζ’ όιε  
ηελ εβδνκάδα ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα ηεξεί 
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όινπο ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ 
πξόιεςε δεκηώλ, ζα επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηελ ιεηηνπξγία ζε πεξηπηώζεηο βιαβώλ πνπ 
νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη ππαηηηόηεηά ηνπ. 
1.3) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε  
θαλνληθή θζνξά, ζε αλσηέξα βία θαζώο θαη ζε ειαηησκαηηθά πιηθά ή πιεκκειή εγθαηάζηαζε. 
Γεληθόηεξα Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί όιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
1.4) Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην πξνζσπηθό ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ καδί κε ην Ρερληθό Ξξνζσπηθό ηνπ  
Λνζνθνκείνπ ζα απνηεινύλ έλαλ εληαίν ιεηηνπξγηθά ζύλνιν, γηα ηελ ζπληήξεζε γηα ηελ νκαιή 
ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γηα θάζε 
δήηεκα ζπληνληζκνύ, πξνγξακκάησλ, ηδηνκνξθηώλ θαη δπζθνιηώλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνθύςνπλ 
ιόγσ ηεο ζύκπξαμεο ησλ δπν πιεπξώλ, ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ζα ιακβάλεη ε Γηνίθεζε ηνπ 
Λνζνθνκείνπ, κε ζθνπό ηελ εύξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
1.5) Ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επνπηεία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε πηζαλόλ εθηάθησλ 
βιαβώλ – επηζθεπώλ ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. 
1.6)  Ν αλάδνρνο δελ δύλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνύ γηα επηζθεπέο ηεο 
παξαπαλσ πεξίπησζεο (1.5) 
 
B2:  ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 
 
2.1  Πηελέτωζη προζωπικού – ειδικόηηηες (Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ σποτρεούηαι επί ποινή 
αποκλειζμού): 
 
2.1.1) Λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε (5) πεληαεηή εκπεηξία ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ζ/Κ κεγάισλ 
θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε θεληξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ (B.M.S.) εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 
ηξηώλ (3) ηξηέηε ζε κεγάιεο λνζνθνκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 200 θιηλώλ. 
2.1.2) Ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη Γηπισκαηνύρν Κεραλνιόγν Κεραληθό ή Ζιεθηξνιόγν 
Κεραλνιόγν ΞΔ – Ππληνληζηή & ζπληεξεηή B.M.S.,ν νπνίνο ζα είλαη νξηζκέλνο ππεύζπλνο ηνπ 
Αλαδόρνπ θαη ππεύζπλνο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
ζύκβαζεο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ (5) πεληαεηή ζε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία Ζ/Κ 
κεγάισλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε θεληξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ (B.M.S.) εθ ησλ νπνίσλ 
ηνπιάρηζηνλ 3 έηε ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεγάισλ λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ άλσ ησλ 200 
θιηλώλ.  
2.1.3) Ν Αλάδνρνο λα έρεη εγθαηαζηήζεη θαη λα δηαηεξεί ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαηά 
ISO9001-2015 θαη ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ISO14001-2015 ζηε ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ.  
2.1.4)  Ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη ζηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ λα θαηαζέζεη ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά – έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηνπ, θαζώο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα θαη επάξθεηα ζηνλ αξηζκό ηεο αθνζησκέλεο θαη 
πεπεηξακέλεο νκάδαο πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο. Ζ ηθαλόηεηα ζα απνδεηθλύεηαη από αληίζηνηρεο 
δειώζεηο δηαζεζηκόηεηαο από ην ζύλνιν ηεο νκάδαο πνπ ζα πξνζθνκηζζνύλ, ζα ηειεί δε ππό ηελ 
θξίζε ηεο ππεξεζίαο κε απώηεξν ζθνπό ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο 
θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ. 
2.1.5)  Ρν πξνζσπηθό πνπ ζα δηαζέζεη ζα απαζρνιείηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Γ. Λ Αηησιναθαξλαλίαο, Λ.Κ.Αγξηλίνπ κε 
ηα νπνία ζα ζπκπιεξώλεη ηελ ππάξρνπζα Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γ. Λ Αηησιναθαξλαλίαο, 
Λ.Κ.Αγξηλίνπ θαη ζα ιεηηνπξγνύλ σο έλα εληαίν ζύλνιν. 
2.1.6)  Ρα άηνκα (πξνζσπηθό) πνπ ζα απαζρνιεί πξέπεη λα είλαη: 
2.1.6.1)  Ξηπρηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο ή Ζιεθηξνληθόο ή Κεραλνιόγνο Κεραληθόο ΡΔ –
Ππληνληζηήο B.M.S. κε 3 εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεγάισλ 
λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ άλσ ησλ 200 θιηλώλ δειαδή (1) έλα άηνκν ζε πξσηλή θαζεκεξηλή 8σξε 
βάξδηα θαη ζε εηνηκόηεηα επη 24ώξνπ βάζεσο (κε θπζηθή παξνπζία). 
2.1.6.2) Αξρηηερλίηεο δξαπιηθόο κε άδεηα (1) έλα άηνκν ζε θάζε 8σξε πξσηλή βάξδηα γηα θάζε 
εκέξα ηεο εβδνκάδαο κε θπζηθή παξνπζία. 
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    2.1.6.3)  Ρερλίηεο δξαπιηθόο ΓΔ δειαδή (1) έλα άηνκν ζε θάζε απνγεπκαηηλή βάξδηα κε 
θπζηθή παξνπζία θαη (1) έλα άηνκν ζε θάζε βξαδηλή βάξδηα ζε εηνηκόηεηα ώζηε λα επέκβεη ζε 
πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί εξγαζία δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ρσξίο εκπεηξία. 
    2.1.6.4)  Ρερλίηεο Ζιεθηξνιόγνο κε άδεηα  δειαδή, (1) έλα άηνκν ζε θάζε κία από ηηο (3) ηξείο 
8σξεο βάξδηεο ηνπ 24ώξνπ γηα όιε ηελ εβδνκάδα κε θπζηθή παξνπζία. 
   2.1.6.5)  Ρν αλσηέξσ πξνζσπηθό ζα βξίζθεηαη πάληα ππό ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ 
ππεύζπλνπ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ (Γηπισκαηνύρνο Κεραληθόο ΞΔ). 
 
B3:  ποτρεώζεις προζωπικού και αναδότοσ 
 
3.1) Ρν πξνζσπηθό κε επζύλε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα γλσξίδεη 
άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ δηθηύσλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ θαη 
ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ όιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, prospectus, γξαπηέο 
νδεγίεο θιπ. Ώζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε 
βιάβεο πξνθύςεη. 
3.2) Ρν πξνζσπηθό ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα θαιύπηεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε 24σξε βάζε 
θαη όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, εξγάζηκεο θαη κε (θπζηθή παξνπζία ε ζε εηνηκόηεηα). Ρν 
πξόγξακκα θάζε βάξδηαο εθδίδεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη εγθξίλεηαη από ην Λνζνθνκείν. Όια ηα 
κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
3.3) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενύηαη λα ζηειερώζεη Γξαθείν εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα 
απαληά ζε 24σξε βάζε ζηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο αλαθνξάο βιαβώλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. Ζ ιεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ πεύζπλνπ ηνπ 
ΑΛΑΓΝΣΝ είλαη ππνρξεσηηθή. Νη Ρερληθνί ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά πνκπνδέθηεο. 
Ρν πξνζσπηθό επίζεο ζα είλαη ελδεδπκέλν κε θαηάιιειε ζηνιή εξγαζίαο. 
3.4)  Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ νθείιεη λα απνκαθξύλεη από ην εξγνηάμην ακέζσο θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ 
πνπ θξίλεηαη σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρώξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ ή 
ζπκπεξηθέξεηαη άπξεπα θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνύην ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη 
ζρέζε κε ην έξγν ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. πνρξέσζε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ 
ζπληήξεζεο ζα είλαη επίζεο, νη κεραληθνί   ΞΔ θαη ΡΔ (ζπκθώλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 
«ζηειέρσζε πξνζσπηθνύ – εηδηθόηεηεο») λα είλαη εθπαηδεπκέλνη γηα ηνπο αλαγθαίνπο 
απεγθισβηζκνύο από ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ ζα απνδεηθλύεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, κε 
θαηάιιειν έγγξαθν εθπαίδεπζεο από αδεηνύρν εγθαηαζηάηε- ζπληεξεηή αλειθπζηήξσλ.  
3.4) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ νθείιεη λα θαηαζεηεη ζε κεληαία βάζε αλαιπηηθή πεξηνδηθή δήισζε (Α.Ξ.Γ.) 
πξνζσπηθνύ ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ. 
 
B4:  ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΔΟΓΝΓΝΡΖ 
 
4.1) Ρν (ππαιιειηθό) Ρερληθό Ξξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πνπ δηαζέηεη ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ 
(Ζιεθηξνιόγνη, δξαπιηθνί θ.ι.π) εληάζζεηαη ζε έλα εληαίν πξόγξακκα εξγαζίαο πνπ ππνβάιιεηαη 
από ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη εγθξίλεηαη από ην Λνζνθνκείν. 
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πξνζιεθζεί λέν πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζα 
ηίζεηαη ζηε δηάζεζεο ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεί ηελ εθπαίδεπζε θαη λα εμνηθεησζεί κε 
ηηο εγθαηαζηάζεηο εξγαδόκελν, καδί κε ην πξνζσπηθό ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη ην ήδε ππάξρνλ 
πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
 
B5:  ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ – ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ – ΔΟΓΑΙΔΗΑ 
 
5.1) Ρα απαηηνύκελα αλαιώζηκα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε όπσο θαύζηκα, ιηπαληηθά, 
αέξηα, πιηθά θαζαξηζκνύ θ.ι.π. θαζώο επίζεο θαη όια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνύληαη (πιελ ησλ 
πεξηπηώζεσλ βιαβώλ ππαηηηόηεηα ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ), πξνκεζεύνληαη κε κέξηκλα ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ θαη 
ε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ίδην. 
5.2) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενύηαη όπσο εληόο δπν κελώλ από ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο, 
παξαδώζεη ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ πίλαθα ησλ απαηηνύκελσλ βαζηθώλ αληαιιαθηηθώλ θαη αλαιώζηκσλ 
πιηθώλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
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5.3)  Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενύηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθό ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, 
όξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά όια ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία. 
5.4)  Πηηο πεξηπηώζεηο βιαβώλ πνπ πξνέξρνληαη από ειιεηπή ή πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή εζθαικέλνπο ρεηξηζκνύο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη γεληθά ιόγσ 
ππαηηηόηεηάο ηνπο, νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο (εξγαζία θαη πιηθά) ζα βαξύλνπλ ηνλ ίδην. 
 
B6:  ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
 
6.1)  Κε ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ησλ θαηαζθεπαζηώλ, επηζεώξεζε, έγθαηξε αιιαγή θζαξηώλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή 
ζπκπιήξσζε ιηπαληηθώλ, έιεγρν θαη παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηώλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο. 
6.2) Πηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππόκλεζε γηα κεγαιύηεξεο έθηαζεο 
εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ. 
  
B7:  Έκηαζη προληπηικής ζσνηήρηζης 
 
7.1)  Όζνλ αθνξά ηελ έθηαζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη 
όιν ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ, ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 
επηζηήκεο, ηελ ηζρύνπζα ΝΡΔ, ΓΔΖ, ΓΔΑΑ θ.ι.π. 
7.2)  Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα θαηαρσξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζην εκεξνιόγην ηνπ έξγνπ όια 
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νδεγίεο πνπ 
δόζεθαλ). 
 
B8:  ΝΟΓΑΛΩΠΖ  ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
 
8.1   Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ  ππνρξενύηαη λα νξγαλώζεη θαη λα παξαδώζεη ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζύκβαζεο ηα εμήο: 
    8.1.1  Γξαθείν ζπληήξεζεο κε όια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, έληππα πνπ ζα ζέζεη 
ζηελ δηάζεζε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ θαη ζα ζπιιέμεη ζπκπιεξσκαηηθά ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ. 
    8.1.2  Θαζεθνληνιόγην πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο. 
    8.1.3 Φάθειν κε πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
    8.1.4 Ζκεξνιόγηα πνπ ζα θαηαρσξνύληαη νη βιάβεο θαη νη ζπληεξήζεηο θαη δειηία αλαγγειίαο 
βιάβεο ή επηζθεπήο 
    8.1.5 Θαξηέιεο θαη κεηξώα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπώλ ή κεξώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. πνζηαζκόο, Ιεβεηνζηάζην, Τπρξνζηάζην). 
8.1.6 Αξρείν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη, γηα θάζε κεράλεκα ηνπ ηνκέα 
επζύλεο ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ όιεο νη εξγαζίεο, απνθαηάζηαζεηο βιαβώλ θαη πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 
8.2 Πηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα δηαηεζνύλ νη ρώξνη πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ηκήκα  
ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζώο θαη νη απαηηνύκελνη απνζεθεπηηθνί ρώξνη 
θαη Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (γξαθείν), πξνθεηκέλνπ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ λα εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ 
ππνρξεώζεηο ηνπ. 
 
B9:  ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ 
 
9. Ζ ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε: 
9.1 Ρελ ηζρύνπζα Βηνκεραληθή Λνκνζεζία (Β.Γ. 24 Λνεκ./17 Γεθ. 1953, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξώζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ινηπέο ηζρύνπζαο δηαηάμεηο). 
9.2 Ρνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ηνπ Διιεληθνύ Θξάηνπο, Ρ.Δ.Δ., Γ.Δ.Ζ., 
Ν.Ρ.Δ., Γ.Δ..Α. Αγξηλίνπ θ.ι.π. 
9.3 Ρνπο θαλνληζκνύο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξώλ (Ακεξηθαληθνύο 
θ.ι.π.), όπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο. 
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9.4 Ρηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηώλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ  θαη ζπζθεπώλ. 
9.5 Ρνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο. 
 
B10:  ΠΛΔΛΛΝΖΠΔΗΠ  - ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑ 
 
10.1  Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμύ ΔΟΓΝΓΝΡΖ από ην έλα κέξνο θαη ΑΛΑΓΝΣΝ από ην άιιν, είηε 
αθνξνύλ ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηώλ είηε ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, γίλνληαη 
νπσζδήπνηε εγγξάθσο. 
10.2 Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, επί αηηεκάησλ ηνπ 
ΑΛΑΓΝΣΝ, δελ απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο. 
10.2 Νη νπνηαζδήπνηε θύζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππόςε θαη θαλέλα από 
ηα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο επηθαιεζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Πε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ιόγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο, ε εληνιή δίδεηαη πξνθνξηθά, 
θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιόγην ηνπ έξγνπ. 
10.3 Υο έδξα ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαζνξίδεηαη ην γξαθείν πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη πξνο ρξήζε ν 
ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ ζηα θηίξηα ηνπ. 
 
B11:  ΔΙΔΓΣΝΗ – ΔΞΗΘΔΩΟΖΠΔΗΠ ΔΟΓΝ 
 
11.1 Ζ ηξηκειήο επηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ Γηνηθεηή, επνπηεύεη ην έξγν θαη 
ελεκεξώλεηαη από ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ. Κηα θνξά ην κήλα ηνπιάρηζηνλ επηζεσξεί ην έξγν παξνπζία ηνπ 
ΑΛΑΓΝΣΝ. 
 
B12:  ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΝ ΘΑΘΗΠΡΝΛ ΑΚΦΗΒΝΙΖ ΡΖΛ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΩΛ. 
   
 12.1 Αλ θαηά ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ έρεη ηε γλώκε όηη εδόζε εληνιή από ην 
Λνζνθνκείν γηα θάπνηα εξγαζία ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηελ 
ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζεο από ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, ηόηε 
πξέπεη πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο λα ππνβάιιεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κε 
έγγξαθν ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. 
    12.2 Ρν ίδην ηζρύεη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αθνξά ηελ θαηά ηελ γλώκε ηνπ κε ηήξεζε ηεο 
ζύκβαζεο από ηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ. Θάζε παξάιεηςε έγγξαθεο αμίσζεο ζεσξείηαη σο ζπκθσλία ηνπ 
ΑΛΑΓΝΣΝ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ. 
 
B13:  ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΔΟΓΝ 
   
13.1 Θαζ’ όιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξόλν ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ηεξείηαη από ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ εκεξνιόγην 
ζην νπνίν εγγξάθεηαη θαζεκεξηλώο θάζε ζπκβάλ πνπ αθνξά ην έξγν, θαηαρσξνύληαη όιεο νη 
παξαηεξνύκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο θαζώο θαη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηώλ, νη 
εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία ζηε ζύκβαζε απαηηνύληαη. Ρν 
εκεξνιόγην απηό θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη αληίγξαθν παξαδίδεηαη θάζε 
εβδνκάδα ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
 
B14:  ΓΗΔΗΛΖ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ 
 
14.1 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
14.2  Αξκόδηνη γηα έιεγρν θαη παξαηεξήζεηο είλαη εθηόο ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, νη νξηζκέλνη 
από ηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ Ρερληθνί γηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θαζώο θαη ν Γηαηξόο Δξγαζίαο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. 
 
B15:  ΕΖΚΗΔΠ ΠΔ ΡΟΗΡΝΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΠΗΔΠ ΑΡΩΛ 
  
15.1  Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο. 
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γείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθώλ ή πεξηνπζηαθώλ 
πιηθώλ ή άιισλ αγαζώλ παληόο ηύπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, ηνπ πξνζσπηθνύ 
ηνπ Λνζνθνκείνπ, ησλ αζζελώλ, ησλ επηζθεπηώλ, ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο 
θίλδπλνο πξνέξρεηαη από ηε κε θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηε κε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη 
αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ. 
 
B16:  ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΔΟ ΡΟΗΡΩΛ 
 
16.1 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ από αλαγλσξηζκέλε από ην 
Διιεληθό Γεκόζην Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία. Απνδεηθηηθό ηεο αζθάιηζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
απαξαίηεηα ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο. Ζ αζθάιηζε ζα θαιύπηεη 
νιόθιεξν ην ρξόλν πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ εξγνιαβηθή ζύκβαζε, δειαδή από ηελ ππνγξαθή 
Πύκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα ην πνζό πνπ θαιύπηεη θάζε πηζαλή βιάβε, ζσκαηηθή ή ηεο πεξηνπζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Ξξνζσπηθνύ ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ, ησλ αζζελώλ θαη ησλ 
επηζθεπηώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.  
16.2 Ζ αζθάιηζε απηή ζα πξνζβιέπεη ηελ παξαίηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζθπγήο θαηά ηνπ 
ΔΟΓΝΓΝΡΖ  από ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ απηώλ θαη παληόο 
εξγαδνκέλνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ηνπ έξγνπ όπσο θαη θάζε άιιε πεξίπησζε 
θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, από αζζελείο, 
επηζθέπηεο θ.ι.π. 
16.3  Ζ αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ από ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, 
από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθαιίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν. 
 
B17:  ΑΡΣΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΕΖΚΗΔΠ ΠΡΝ ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 
 
17.1  Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα πξνθιεζεί 
από εξγαηηθό αηύρεκα ζε Κεραληθνύο, Δξγνδεγνύο, Ρερλίηεο, Δξγάηεο ή άιια πξόζσπα ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηεί. 
17.2  Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ από θάζε πιεξσκή γη’ απηέο ηηο δεκηέο ή 
βιάβεο θαζώο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξύλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο εθηόο αλ ε 
δεκηά ή βιάβε γίλεη από ελέξγεηα ή ππαηηηόηεηά ηνπ ή ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπ ή ησλ ππαιιήισλ 
ηνπ. 
 
B18:   ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 
 
18.1 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ην εξγαηηθό θαη ππαιιειηθό πξνζσπηθό ηνπ 
πνπ έρεη ζρέζε κε ην έξγν. Γηα ηηο αλαγθαίεο εηζθνξέο επζύλεηαη θαη επηβαξύλεηαη απνθιεηζηηθά Ν 
ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. 
 
B19:  ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ 
 
19.1 Θαλέλαο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο δελ επζύλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απόξξνηα αλσηέξαο βίαο, δειαδή 
ζπλζεθώλ πνπ δηαθεύγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπκβαιιόκελνπ, εθόζνλ έρεη επηδείμεη ηελ 
πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα ελόο ινγηθνύ θαη ζπλεηνύ ζπκβαιιόκελνπ, θαη δελ είλαη 
δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ θαη απνηξαπνύλ από απηόλ. Δλδεηθηηθά, γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο 
ζπληζηνύλ: 
19.1.1 Θενκελίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πιεκκύξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο. 
19.1.2 Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη κεξώλ, επηβνιή ζηξαηησηηθνύ 
λόκνπ, πνιεκηθή ζύξξαμε, εκπάξγθν. 
19.2 Θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο ππνρξενύηαη κέζα ζε 10 εκέξεο από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην άιιν 
κέξνο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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19.3 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεγνλόηνο ηεο αλσηέξαο βίαο, ην κέξνο πνπ ηελ επηθαιείηαη νθείιεη λα 
ιάβεη θάζε πξόζθνξν κέηξν, ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη δεκηνγόλεο ζπλέπεηέο ηνπ θαη λα 
θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο λα αξζνύλ ρσξίο 
θαζπζηέξεζε. 
19.4 Δηδηθόηεξα γηα όηη αθνξά ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, απηόο νθείιεη έλαληη ηηκήκαηνο πνπ ζα εθηηκεζεί θαη 
ζπκθσλεζεί ακνηβαία λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη από ηηο παξαπάλσ αηηίεο. 
 
B20:  ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ 
    
20.1 Πε πεξίπησζε έθηαηεο αλάγθεο ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο 
θαη εληνιέο ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ δηεπθνιύλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηηο λέεο 
ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα από πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνύο θαη άιιεο δεζκεύζεηο πνπ απνξξένπλ από 
ηελ ζύκβαζε. Ν ραξαθηεξηζκόο ησλ ζπλζεθώλ «έθηαηεο αλάγθεο» γίλεηαη κε απόθαζε ησλ 
αξκόδησλ θξαηηθώλ νξγάλσλ. 
 
B21:  ΞΙΖΚΚΔΙΖ  ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ – ΠΠΡΑΠΔΗΠ – ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 
 
21.1 Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ εθηειεί πιεκκειώο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη 
δελ πιεξνί ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ζύκβαζε, ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ δύλαηαη λα 
εθαξκόζεη ζεηξά κέηξσλ όπσο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιόγην ηνπ έξγνπ, έγγξαθεο 
ζπζηάζεηο, δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο απόιπζεο / αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ, πεξηθνπέο επί 
ηνπ ινγαξηαζκνύ, απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηώλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνύ, απαίηεζε 
θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ θ.ι.π. 
21.2 Πε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζύκβαζεο θαη εθόζνλ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ δελ ζπκκνξθώλεηαη ζηηο 
ζπζηάζεηο θαη άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ, πξνβιέπεηαη ε θήξπμε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ σο 
έθπησηνπ, κε παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαη ηελ ιήςε νπνησλδήπνηε άιισλ κέηξσλ 
θαη ελεξγεηώλ (ελδίθσλ θαη κε) πνπ ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ ζα θξίλεη σο πξνζθνξόηεξα  γηα ηελ πξνάζπηζε 
ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ. 
21.3 Ζ θήξπμε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ σο έθπησηνπ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ. Γηα ηνλ ζθνπό 
απηό απαηηείηαη αλαιπηηθή θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο ΓΗΔΘΛΝΠΑΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ. 
 
B22:  ΙΖΜΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 
22.1 Κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα παξαδώζεη ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, παξνπζία ηεο 
ΓΗΔΘΛΝΠΑΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ θαη επί απνδείμεη, όινπο ηνπο ζρεηηθνύο θαθέινπο κε ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθόξσλ Ζ/Κ δηθηύσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα prospectus κε ηα 
ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ – ζηνηρεία ηα νπνία παξέιαβε από ην Λνζνθνκείν ή ζπκπιήξσζε ν ίδηνο κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Δπίζεο ζα παξαδώζεη ην (θαζεκεξηλό) Ζκεξνιόγην Ππληήξεζεο, ηηο 
θαξηέιεο ζπληήξεζεο θαη ηα Ξξνγξάκκαηα Ξξνιεπηηθήο Ππληήξεζεο θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν 
πνπ αθνξά ην έξγν. 
22.2  Κε ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη γηα δηάζηεκα πνπ ζα θξηζεί αλαγθαίν από ηνλ 
ΔΟΓΝΓΝΡΖ (όρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ), ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δίδεη θάζε πιεξνθνξία 
θαη λα παξάζρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθό (πεύζπλν Δξγνηαμίνπ, ή άιιν πξνζσπηθό) γηα 
ελεκέξσζε θαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
22.3 Ρν ηίκεκα ζηελ πεξίπησζε απηή ζα θαζνξηζηεί ε θνηλή ζπκθσλία ΔΟΓΝΓΝΡΖ θαη ΑΛΑΓΝΣΝ 
θαη κε λεώηεξε ζύκβαζε αμηνινγώληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα πξνθύςνπλ. 
  

 
 


